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Telefon
IČ
BSDUHA s.r.o.
28043871 Nejdlova 939/10, 360 17 Karlovy Vary
603 533 099bsduha@centrum.cz
Provádí nátěry fasád a střech, lepení ozdobných lišt, dekorativní techniky a stěrky
(benátské štuky), práci vysokotlakou stříkací technikou Titan - Airless, protipožární
nátěry, úklid - vše ve vysoké kvalitě.
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Pavel Kouba
71883819 nám. Krále Jiřího z Poděbrad 482/37, 350 02 Cheb
608 978 879kouba.pavel@centrum.cz
Jedná se o kavárnu, která se všemožně snaží vyjít vstříc všem svým zákazníkům. Jako
jediná nekuřácká kavárna v Chebu je ideálním místem pro posezení rodičů s dětmi,
přičemž pro děti je připraveno zázemí s hračkami uvnitř kavárny a venku jsou k
dispozici houpačky, klouzačka a uzavíratelné pískoviště. Ke všeobecné spokojenosti
zákazníků v nemalé míře přispívá velký výběr profesionálně připravených a
servírovaných káv milou obsluhou, která vytváří téměř až rodinnou atmosféru. Příjemně
překvapí také otvírací doba, protože kavárnu můžete navštívit denně, přičemž Vás
nechají v klidu dopít Váš nápoj, i když už je čas zavírat. Pro Krajinka Café Bar opravdu
platí zásada - náš zákazník náš pán.
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Sdružení "Zakázkové truhlářství" Naske - Andresik
64396908 František Andresik, Dřevařská 2123/5, 350 05 Cheb
777737181 andresik@seznam.cz
Sdružení je ve svém okolí známo pečlivou prací a vysokou kvalitou řemeslného
zpracování. Zákazníci jsou se službami sdružení velice spokojeni i proto, že ochotně a
rychle reaguje na jejich potřeby včasnými dodávkami svých výrobků.
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Jaroslav Mottl
65546296 Mariánská 124, 364 71 Bochov
353902229
zlatakoule@seznam.cz
Provozování Restaurace u koule v centru Bochova. Vedle běžné nabídky zajišťuje
stravování pro místní instituce a pro slavnostní příležitosti posezení s obsluhou
v salónku. Poskytováním služeb pro návštěvníky Bochova a okolí přispívá k rozvoji
cestovního ruchu v regionu.
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BARTHOLOMEUS GASTRO s.r.o. 28048156 Jakubská 380/4, 350 02 Cheb
354 426 179cafebartholomeus@seznam.cz
Firma provozuje stylovou kavárnu Cafe-Bar Bartholomeus uprostřed historického
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu, která každého okouzlí svým jedinečným
interiérem situovaným do doby, kdy jazz a swing vládl světu. V klidném a přátelském
prostředí naší kavárny si můžete vychutnat vynikající šálek espressa, capucccina nebo
jednu ze světových káv Kenya Massai nebo Ethiopia Sidamo. Kavárna nabízí 65 míst v
originálním prostředí dobové kavárny, salónek s 20 místy, možnost příjemného
posezení na zahrádce a v neposlední řadě i WIFI internet nebo velkoplošnou projekci.
Vše je tu pro to, aby se Cafe-Bar Bartholomeus stal "Místem Vašich setkání".

6 Jiřina Víšková

47723050 Riegerova 1103/13, 350 02 Cheb
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602475855
jirinavis@seznam.cz
Paní Jiřina Víšková provozuje od roku 1994 soukromou zubní laboratoř a mezi klienty je
známá a oblíbená proto, že vždy dbá na to, aby zubní náhrady byly nejen funkční a
technicky perfektní, ale aby také ladily s obličejem pacienta a hlavně aby nové zuby
slušely. Klienti oceňují i její individuelní přístup, který začíná úvodním pohovorem a
končí doporučením, jak pečovat o své vlastní i náhradní zuby. Proto se k ní pacienti rádi
vrací i po několika letech.
7 Kateřina Hurtová
75870444 Jungmannova 706/26, 350 02 Cheb
728166264
mari.cheb@seznam.cz
Paní Kateřina Hurtová je mezi klienty známá citlivým přístupem při poskytování služeb v
provozovně Pedikúra ARS MEDICA. Velice ochotně se přizpůsobí potřebám všem
klientům, mnohdy i na úkor svého volného času o víkendech.
8 Sdružení "Oděvní ateliér ŠaT" Šarišská - Tomandlová 10337113 Židovská 412/9, 350 02
Cheb
354422891
satoa@seznam.cz
Oděvní ateliér Ing. Lenky Tomandlové a Ing. Ĺudmily Šarišské nabízí originální modely
vysoké kvality, které ochotně upravuje podle požadavků zákaznic. Ateliér je v Chebu a
okolí velice oblíbený také pro příjemné vystupování obsluhy, která ochotně vychází
vstříc zákazníkům.
9 Julie Luhanová
12875562 Hlavní třída 142/54, 353 01 Mariánské Lázně
354623036
Julia@seznam.cz
Paní Julie Luhanová, jejíž hlavní aktivitou je prodej drogistického zboží a kancelářských
potřeb v Mariánských Lázních i v Karlových Varech, udržuje vysoký standard v nabídce
služeb a sortimentu. Je také provozovatelkou odborného učiliště v Mariánských
Lázních. Její práce i celospolečenský přínos v práci s mládeží jsou v regionu příkladné
a neocenitelné.
10 Mgr. Andrea Faltínová
49739247 Marie Majerové 1804, 356 01 Sokolov
352 628 700, 352628919
herba2@lekarna-herba.cz
Mgr. Andrea Faltínová provozuje od roku 1999 lékárnu Herba v Sokolově se dvěmi
pobočkami, které jsou lékárnami základního typu. Obě lékárny disponují příjemným
mladým personálem pod zkušeným odborným vedením, kterému nechybí potřebné
znalosti ani ochota pomoci a vyhovět.
11 Ašská Feza, spol. s r.o. 61777251 Selbská 2774, 352 01 Aš
603 450 915, 354526898
as.feza@post.cz
Od roku 1994 vyrábí a prodává velice žádaná plastová okna, Eurookna, dveře, zimní
zahrady, garážová vrata, vnitřní a venkovní parapety, žaluzie, rolety, a markýzy. Firma
již od počátku navázala spolupráci se zahraničními dodavateli.

12 Jan Ficenec
13897209 Hlavní třída 650/36a, 353 01 Mariánské Lázně
608161415
info@apartma-marienbad.com
Podnikatel provozuje Aparthotel La Provence situovaný v centru Mariánských Lázních
nedaleko kolonády s léčivými prameny. Vedle nabídky ubytování v romantických,
dokonale vybavených apartmánech má pro hosty vždy připravenu pestrou nabídku
léčebných procedur a masáží a tzv. „léčebných balíčků“.
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13 Josef Hartman
72201436 26. dubna 339/17, 350 02 Cheb
604 714 514hartman.josef@quick.cz
Firma provádí ke spokojenosti občanů a správců bytového fondu v Chebu a okolí
veškeré kominické služby jako revize komínů, kolaudace nových komínů, vložkování
komínů, čištění komínů, kontrolu stavu a průchodnosti komínových průduchů na plynná
paliva. Malým firmám zajišťuje autorizované měření účinnosti kotlů a množství
vypouštěných látek.
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